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Brochure zwangerschapsshoot  
Wie ben ik? 
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Ik ben Christ Vilez, 46 jaar oud, woonachtig te 

Ardooie. 

Sedert 2007 beoefen ik fotografie in bijberoep. 

Aanvankelijk vooral huwelijksfotografie, 

fotoshoots in studio, communie, gezinssessies… 

Sinds september 2015 heb ik de stap genomen 

naar newbornfotografie. Hieraan gepaard is het 

aantal zwangerschapssessies ook gestaag 

omhoog gegaan.  

 

Zwangerschapsfotoshoot 

Een zwangerschapsessie, ook wel bellyshoot, gebeurt bij voorkeur tussen de 31 a 35 weken 

zwangerschap. Na 35 a 36 weken begint de baby in te dalen… Ook heb je meer risico bij kans 

op vroeggeboorte dat de zwangerschapssessie niet kan doorgaan. 

Een fotoshoot gebeurt samen met de partner, er worden ook heel wat foto’s samen 

genomen.Ook grote broer of zus kan mee op de foto! 

Je kan kiezen tussen een studiofotoshoot of een sessie op een buitenlocatie. 

De studio huur ik in Maarkedal, dit is een eindje van bij mij thuis maar is nog steeds de beste 

oplossing. Thuis lukt het niet om volwassenen mooi op foto te krijgen wegens beperkte 

ruimte. Tijdens de herst- en wintermaanden is een studiosessie aan te raden! 

Tijdens de warmere maanden van het jaar kan je gerust ook op buitenlocatie poseren. De 

locatie kiezen jullie: dit kan een park zijn of aan zee, of misschien wel het Kasteel van Poeke? 

Of wie weet ken jij nog één van de vele mooie natuurplaatsjes die onze provincie rijk is! 

Ik beschik over allerlei props: krijtbordje, roze / blauw lint, roze/blauwe schoentjes,… Ik vind 

het altijd leuk als je een echo meebrengt als fotoprop. 

Graag een 3 tal outfits voorzien, zowel voor hem als haar… Er is de mogelijkheid om ook 

specifieke kledij voor zo’n shoot van mij te gebruiken, zowel in witte als in zwarte kleur. Let 

op: het zijn doorzichtige of open kleedjes! U dient dus een bijpassend shortje / bh te voorzien. 
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Kostprijs 

De kostprijs van een zwangerschapssessie is 150 euro. Je krijgt hiervoor alle foto’s in kleur 

via downloadlink.Er is nergens een logo of watermerk voorzien op de foto’s. 

Het bedrag wordt cash betaald op de fotosessie zelf. 

 

Afleveren foto’s 

Alle foto’s worden afgeleverd via een downloadlink (WeTransfer) 

Alle foto’s staan in groot formaat, hoge resolutie (300 dpi). De foto’s staan in kleur. 

Het afwerken van de foto’s duurt ongeveer 2 weken. 

 

Opties 

- Luxedoosje met usb stick en 25 prints formaat 18 cm x 13 cm: 60 euro 

- Triplex formaat 15 cm op 15 cm : 40 euro 

- Album 20 cm op 20 cm, 10 dubbele blz: 100 euro 
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Privacy 

Net als voor alle andere fotosessies binnen het aanbod, geldt hier ook mijn werkwijze ivm 

privacy. Alle foto’s worden verwerkt en opgeslagen. Foto’s worden enkel gepubliceerd na 

goedkeuring van één van de ouders. Foto’s worden niet doorverkocht aan databanken! 

Andere gegevens worden enkel gebruikt voor het verwerken van de boekhouding. Er 

worden geen gegevens doorverkocht aan derden! 

 

Betaling 

De betaling van de fotosessies gebeurt steeds cash tijdens de fotosessie. 

Er is geen bancontact, het kan wel via betaalapp. 

De betaling van  de opties gebeurt voor de bestelling, bij opgave van de fotokeuze hiervoor. 

Dit kan via overschrijving. 

 

Contactgegevens 

Vilez Christ - Motestraat 30 - 8850 Ardooie 

Telefoon: 0479 92 87 59  

E-mail: christ.vilez@telenet.be (de beste manier om mij te contacteren) 

Website: www.ukkiepukkiefotografie.be 

Facebook: Newborn Ukkiepukkiefotografie 

BTW BE0889.854.739 

 

Met deze brochure hopen wij U voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u echter nog 

vragen hebben, aarzel niet mij te contacteren via e-mail of onze facebookpagina.  

 

mailto:christ.vilez@telenet.be
http://www.ukkiepukkiefotografie.be/
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